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Meten is     goed, 
       goed      meten 
is beter

Steenachtige materialen, waaronder zand, bevatten vaak 
siliciumdioxide (kwarts). Inademing van stof dat kwarts 
bevat kan longaandoeningen veroorzaken. Zowel bij stof als 

bij kwartsstof gaat het om de kleine deeltjes die ver kunnen door-
dringen in de longen. Deze worden respirabele deeltjes genoemd.

Het is een goede zaak dat werkgevers én werknemers in onze 
branche oog hebben voor dit arbeidsrisico en voorzieningen tref-
fen. De Arbowet hanteert altijd bronaanpak als voorkeur, gevolgd 
door collectieve maatregelen en als laatste individuele maatrege-
len. In de praktijk betekent dit dat de Inspectie SZW controles uit-
voert op de toepassing van collectieve maatregelen, zoals afzui-
ging en bevochtiging. VEBIDAK vraagt zich echter af of sommige 
dakbedekkingswerkzaamheden voor wat betreft tijdsduur en/of 
mate van blootstelling kunnen worden uitgevoerd met individuele 
maatregelen met dezelfde doeltreffendheid. Indien de meest 
voorkomende dakbedekkingswerkzaamheden namelijk individu-
ele maatregelen toelaten, leidt dit tot meer acceptatie en dus toe-
passing van de vereiste voorzieningen door werkgevers én werk-
nemers in onze branche.

Maar wat zijn doeltreffende maatregelen voor de meest voorko-
mende werkzaamheden op daken, waarbij (kwarts)stof vrijkomt? 
Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden zal eerst duidelijk 

moeten zijn wat de blootstellingswaarden 
zijn. Goed meten dus. SBD heeft opdracht 
verstrekt aan een gespecialiseerd bureau 
om metingen te verrichten op enkele 
dakprojecten die qua blootstelling aan 
stof representatief zijn voor onze bran-
che. De metingen zullen worden verricht 
door gecertificeerde arbeidshygiënisten 
bij de meest voorkomende werkzaamhe-
den zoals vegen, verplaatsen van grind, 
verwijderen oude dakbedekking en boren 
in beton.

Om na te gaan of de blootstelling onder 
de grenswaarde ligt, wordt gebruik 
gemaakt van de richtlijn van de British 
Occupational Hygiene Society (BOHS) en 
de Nederlandse Vereniging voor Arbeids-
hygiëne (NVvA). Deze richtlijn geeft aan 
hoeveel metingen noodzakelijk zijn om 
statistisch verantwoord een uitspraak te 
doen over grensoverschrijding. De metin-
gen zullen persoonsgebonden worden 
uitgevoerd. Dit houdt in dat de medewer-
ker voorzien wordt van een pompje. 
Vervolgens wordt de hoeveelheid respira-
bel kwartsstof op het filter bepaald door 
een daartoe gecertificeerd laboratorium. 
Naast de persoonsgebonden metingen 
zal op elke meetdag één plaatsgebonden 
meting op een statief worden uitgevoerd. 
Deze plaatsgebonden meting geeft 
inzicht in de achtergrondconcentratie en 
in de mogelijkheden voor beheersmaat-
regelen.

Kortom, CAO-partijen zetten zich in voor 
een eenduidige werkinstructie voor het 

werken met kwartsstof door bitumineuze 
en kunststof dakbedekkingsbedrijven. 
Echter, voor een doeltreffende werkin-
structie is het allereerst noodzakelijk om 
blootstellingswaarden bij dakdekkers te 
weten. En daarvoor moet je eerst goed 
meten.

Zodra de uitkomsten beschikbaar zijn van 
de metingen, zullen CAO-partijen in con-
tact treden met de Inspectie SZW om 
uitsluitsel te krijgen over de vereiste 
maatregelen die gelden voor dakbedek-
kingsbedrijven. Vanzelfsprekend zet 
VEBIDAK zich in voor eenduidigheid en 
het voorkomen van bovenmatige maat-
regelen.  

Voor vragen kunt u contact opnemen met 
André van den engel (030) 606 32 38 of                            
a.vandenengel@vebidak.nl.
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en... is uw software ook 
aan vervanging toe?

Supersnel en gedetailleerd calcu-
leren, offreren en opvolgen met 
Gilde Software. Werkvoorberei ding, 
projectadministratie, bestel lingen, 
facturatie en boekhouding. U hoeft 
maar één keer gegevens in te voe-
ren en dat bespaart tijd en geld!

Gilde Dak Office Is dé 
branchestan daard in daktechni-
sche berekeningen. Ontwikkeld 
door Gilde, VEBIDAK en BDA om 
zelf windbelasting-, bouwfysische 
en energieberekeningen te kunnen 
maken.

Gilde 2D-Cad is een eenvoudig 
Neder landstalig tekenprogramma 
voor pro fessioneel tekenwerk. U 
kunt u details die vaker terug keren 
opslaan en hergebruiken. Eenvou-
dig pdf-, dwg- en dxf-tekeningen 
impor teren en bewerken.

GEOiD is spraakmakende 
meetsoft ware voor hoeveelheden-
bepaling vanaf papieren én digitale 
tekening. GEOiD bevat veel prak-
tische meet- en bewerkingsopties. 
Incl. geavanceerde totalisering, 
export van hoeveelheden, filter
technieken en presentaties.

Gilde Software heeft meer dan 450 dakdekkers als 
klant. Zij merken dat goede automatisering (tijds)winst 
oplevert. We zijn dé specialist voor de totale kantoorau-
tomatisering van dakbedekkingsbedrijven. 

De Inspectie SZW controleert vanaf begin november 2014 op bouwplaatsen de 
blootstelling aan kwartsstof. Blootstelling aan stof kan namelijk leiden tot 
klachten als kortademigheid en benauwdheid. Daarnaast kan stof specifieke 
componenten bevatten die aanvullende klachten kunnen veroorzaken.
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